DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRBOVLJE
Solidarnostna posmrtninska samopomoč
Skupščina Solidarnostne posmrtninske pomoči , je na svojem zasedanju dne 23. marca 2014 sprejela
na predlog upravnega odbora:
PRAVILA
Solidarnostne posmrtninske pomoči pri Društvu upokojencev Trbovlje
I. Ustanovitev in namen Solidarnostne posmrtninske pomoči
Člen 1
Občani Trbovelj, so na pobudo Občinskega sveta Zveze sindikatov Trbovlje kot predstavnika zaposlenih
in Društva upokojencev Trbovlje, preko svojih delegatov zbranih na ustanovni skupščini Sklada
solidarnostne posmrtninske samopomoči, dne 25.februarja 1975, ustanovili »Sklad solidarnostne
samopomoči«. Ta sklad sedaj deluje kot Solidarnostna posmrtninska samopomoč v okviru DUT , na
temelju lastnih pravil, samostojno, z avtonomnim odločanjem in zaključnim računom ,ter samostojnim
administrativnim in finančnim poslovanjem. SPS ima lastne izvoljene organe in lastni nadzorni odbor. DUT
je pravna oseba zasebnega prava.
Člen 2
Namen SPS je, da na načelu solidarnosti zagotovi članom SPS, ob smrti člana ali drugega upravičenca,
po določilih iz 8.člena teh pravil , kritje pogrebnih stroškov do zneska, ki ga določi UO SPS.
Člen 3
Polno ime SPS je:
»Društvo upokojencev Trbovlje – Solidarnostna posmrtninska samopomoč«.
Sedež SPS je v Trbovljah, Ulica 1.junija 16. SPS odgovarja za prevzete obveznosti z vsemi svojimi
sredstvi .SPS uporablja uradno štampiljko okrogle oblike premera 35 mm z besedilom: Društvo
upokojencev Trbovlje – Solidarnostna posmrtninska samopomoč, Trbovlje. Za potrebe potrjevanja
članarin uporablja SPS še okroglo štampiljko premera 12 mm¸ z napisom po obodu »DRUŠTVO
UPOKOJENCEV TRBOVLJE« , in z napisom na sredi štampiljke »SPS«
Člen 4
Član SPS lahko postane vsak občan Trbovelj ali delavec zaposlen v firmi s sedežem v Trbovljah, ki
plača članarino, ob upoštevanju čakalne dobe iz 5.člena in doplačil iz 6. člena teh pravil. Upokojenci so
lahko člani SPS le ob pogoju da plačujejo tudi članarino DUT. Člani SPS so lahko tudi zakonci
upokojenca (to je prejemnika pokojnine), ki pa plačujejo samo članarino SPS .Članstvo v SPS je
prostovoljno.

Poleg zakoncev lahko postanejo ,člani SPS tudi drugi družinski člani, člana SPS , ne glede na
stalno bivališče oziroma sedež firme v kateri so zaposleni.
To velja za:
 otroke člana
 vnuke člana
 pravnuke člana
 starše člana
 stare starše člana
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Zaposlenim praviloma nakazujejo članarino delodajalci, ki ob januarskem izplačilu plač to
članarino nakažejo na transakcijski račun SPS . Upokojeni člani pa praviloma plačujejo
članarino od januarja do konca marca gotovinsko na sedežu DUT skupaj s plačilom članarine
DUT. Vsak član lahko do konca marca tekočega leta nakaže članarino tudi s položnico ali preko
elektronskega poslovanja z banko na transakcijski račun SPS. Pri nakazilu po 31. marcu je
potrebno doplačilo zamudnine skladno z 6.členom teh pravil.
Če se član SPS zaposli izven Trbovelj, ali se preseli (spremeni stalno bivališče), lahko ostane
član SPS pod pogojem, da redno plačuje članarino skladno s 6.členom teh pravil. Za
upokojence, ki se izselijo iz Trbovelj pa velja določilo iz 1.odstavka tega člena, da je pogoj za
članstvo upokojenca v SPS, da je tudi član DUT, kjer plačuje članarino.
Člen 5
Pravico do izplačila posmrtnine pridobi član po dvanajstih mesecih članstva, če so poravnane članske
obveznosti do SPS. Člani, ki se včlanijo v SPS med letom in poravnajo članarino za vse leto v katerem so
se včlanili , pridobijo pravico do izplačila posmrtnine iz sredstev SPS po preteku:




12 mesecev pri starosti člana do 40 let
24 mesecev pri starosti člana od 40 do 50 let
36 mesecev pri starosti člana nad 50 let

Ta čakalna doba se šteje od dne, v katerem se je včlanil nov član SPS in vplačal članarino za vse leto.
To določilo velja tudi za tiste člane, ki jim je članstvo prenehalo zaradi članskih obveznosti v smislu določil
člena 14 teh Pravil.
II. Članarina in posmrtnina
Člen 6
Sprejem novih članov je odvisen od njihove starosti:




do starosti 55 let vplačajo člani ob pristopu normalno dogovorjeno letno članarino za
tekoče leto
nad 55 leti pa se pri vstopu plača za vsako leto nad 55 let dodatno članarino tekočega leta
za vsako leto starosti
maksimalna možna starost za pristop novega člana je 69 let

Višino letnega prispevka – članarine določi UO SPS za vsako leto posebej pred začetkom leta za
katerega se plačuje članarina. Pri določitvi višine članarine UO upošteva število članov SPS, višino
pogrebnih stroškov, stopnjo inflacije in višino posmrtnine.
Člani SPS, ki članarine niso poravnali za tekoče leto do 31.marca doplačajo za vsak mesec zamude
zamudnino. Mesečno zamudnino vsako leto posebej določi UO sklada SPS ( višina zamudnine naj bi bila
praviloma ne manj od 5% in ne več kot 10% letne članarine)
V primeru da član v tekočem letu ni plačal članarine do konca leta jo lahko plača za nazaj najkasneje do
konca naslednjega leta. Pri plačilu članarine za preteklo leto mora doplačati zamudnino v skladu s tretjim
odstavkom 6.člena.
Člen 7
Višino izplačane posmrtnine določi UO SPS za vsako leto posebej pred začetkom leta v katerem naj bi se
posmrtnina izplačevala. UO SPS pri določitvi izplačila upošteva razpoložljiva sredstva SPS. Okvirno se ta
višina giblje okoli 80% najnižje višine pogrebnih stroškov, oz. stroškov pokopa.
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Člen 8
Člani SPS so v primeru smrti člana upravičeni do izplačila posmrtnine tudi za svoje nezaposlene
družinske člane in sicer za:
a.) otroka do 5. leta starosti – 60% polnega zneska posmrtnine;
b.) otroka od 5. do 15. leta starosti - 80% polnega zneska posmrtnine. V primeru, ko ima član SPS
šoloobveznega otroka, je upravičen do izplačila posmrtnine do otrokovega 18. leta starosti
oziroma do dokončanja šolanja pod pogojem, da je otrok zavarovan po starših - članih SPS, kar
dokaže z ustreznim potrdilom. Za otroka, za katerega je član upravičen do izplačila posmrtnine,
se šteje tudi posvojenec ali pastorek, če ga član dejansko preživlja, kar dokaže član SPS s
potrdilom o skupnem gospodinjstvu;
c.) invalidnega ali za delo nesposobnega otroka, dokler je otrok zavarovan po starših, ne glede na
starost otroka, pripada članu SPS – 100% zneska posmrtnine.

Člen 9
Višina določenega zneska posmrtnine se med letom lahko zniža izjemoma:



Zaradi nadpovprečne umrljivosti članstva kot posledica višje sile ( epidemija, potres ali druge
naravne nesreče),
če se zniža število članov SPS preko leta za več kot 10 %

Višina posmrtnine se lahko zniža do največ 20% . O tem znižanju odloča med letom upravni odbor SPS,
dokončno pa Skupščina SPS.
Člen 10
Pravico do izplačila posmrtnine po umrlem članu SPS dokaže upravičenec z izpiskom iz knjige umrlih in s
potrdilom, da je bil umrli član SPS in da je imel članske obveznosti do SPS poravnane pred dnevom smrti.
Upravičencu se izplača posmrtnina za umrlega člana SPS tudi v primeru, če je član plačal članarino v
celoti za preteklo leto, ni pa je poravnal v tekočem letu do 31. marca, ko poteče čas za plačilo članarine
za to leto in je v tem t.j. do 31.marca umrl. V tem primeru mora upravičenec ob prevzemu posmrtnine
poravnati članarino SPS za tekoče leto.
Posmrtnina se praviloma izplača svojcu umrlega člana ali drugemu upravičencu, ki dokaže, da je poskrbel
za pokop umrlega člana SPS in poskrbel za poravnavo stroškov pokopa.
Potrebne dokumente o pokojnem članu SPS mora upravičenec posredovati najkasneje v enem letu od
datuma smrti člana. V kolikor služba SPS ne prejme teh dokumentov v tem roku, SPS nima več
obveznosti izplačila posmrtnine.
Člen 11
Za aktivne oz. zaposlene člane SPS nakazujejo prispevke oz. članarino za SPS praviloma podjetja in
druge organizacije v katerih so člani SPS zaposleni . Članarina za te člane SPS se odtegne enkrat letno
ob izplačilu plač v januarju, za tekoče leto.
Za zaposlene člane SPS nakazujejo članarino firme v mesecu januarju, ki posredujejjo SPS tudi popolne
spiske plačane članarine , ki morajo vsebovati:
 priimek
 ime
 rojstni datum člana
 polni naslov člana
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Najprimernejši način posredovanja je v elektronski obliki
Člen 12
Pogoj, da upokojenec ostane član SPS tudi po upokojitvi, je članstvo v Društvu upokojencev Trbovlje.
Članarino DUT mora član SPS začeti plačevati, naslednji mesec po upokojitvi.
O datumu, načinu in evidentiranju plačevanja članarine, SPS, kakor tudi za Društvo upokojencev
Trbovlje, odločajo ustrezni upravni organi SPS in DUT. Upokojenci lahko plačujejo članarino tudi po
položnicah, ki jih prejmejo na svoj naslov. Upokojenci imajo možnost, da plačajo članarino v dveh obrokih,
vendar najkasneje v celotnem znesku do 31.03. tekočega leta in s tem ohranijo pravice, ki izvirajo iz
članstva v SPS.
Člen 13
Letno članarino plačajo člani SPS najkasneje do 31.03. v letu. Strokovna služba SPS vodi evidenco
članstva in evidenco vplačanih prispevkov oz. članarine na način za katerega se dogovori sporazumno s
podjetji in drugimi organizacijami ter Društvom upokojencev Trbovlje. Strokovna služba SPS lahko pri
podjetjih in drugih organizacijah občasno preverja članstvo SPS.
Člen 14
Članstvo v SPS preneha:



s pisno izjavo člana o izstopu
če član ni poravnal članarine skladno s 6.členom teh pravil

Če je član odsoten daljši čas (služenje vojaškega roka , zaposlitev izven Trbovelj, trajnejša odsotnost
zaradi bolezni ipd.) , ali se preseli iz Trbovelj in redno plačuje članarino, obdrži status člana SPS.
III. Upravljanje SPS
Člen 15
Organi SPS so:




Skupščina
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Člen 16

Skupščino kot najvišji organ SPS tvorijo člani iz vrst zaposlenih in Društva upokojencev Trbovlje.
Skupščina šteje 30 članov. Petnajst (15) članov izvolijo člani SPS, ki so zaposleni v podjetjih,zavodih in
drugih organizacijah, petnajst (15) članov pa določi upravni odbor Društva upokojencev Trbovlje. Mandat
člana skupščine traja štiri (4) leta. Član Skupščine SPS ima v določeni mandatni dobi stalni mandat.
Člen 17
Skupščina SPS je pristojna :






da sprejema Pravila SPS ter njih spremembe kot dopolnitve,
da sprejema finančni načrt SPS,
da sprejema zaključni račun ter poslovno poročilo SPS,
da voli člane upravnega odbora,
da izvoli predsednika SPS, ki je tudi predsednik UO SPS
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da voli člane nadzornega odbora,
da odloča o vseh drugih zadevah iz pristojnosti, ki se nanašajo na poslovanje SPS,da obvešča
člane SPS o delu in stanju SPS,
da opravlja druge zadeve iz svoje pristojnosti.
Člen 18

Skupščina SPS se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Skupščino skliče predsednik upravnega
odbora SPS. Predsednik upravnega odbora SPS mora sklicati sejo Skupščine, če to predlaga najmanj
1/3 članov skupščine ali 1/3 članov upravnega odbora ali če to zahteva nadzorni odbor SPS.

Člen 19
Sejo Skupščine vodi delovno predsedstvo izvoljeno na seji Skupščine.Skupščina odloča pravno veljavno
če je na seji navzočih več kot polovica članov Skupščine. Sklepe sprejema Skupščina z večino glasov na
seji navzočih članov.
Člen 20
Skupščina SPS izvoli za mandatno dobo štirih (4) let upravni odbor. Ta šteje devet (9) članov. Na svoji
prvi seji po izvolitvi, ki jo skliče dotedanji predsednik UO SPS, izvolijo člani UO SPS iz svojih vrst tajnika.
Predloge za izvolitev članov upravnega odbora SPS pripravi UO SPS ob sodelovanju DUT in strokovne
službe SPS. Predsednika SPS – UO SPS izvoli skupščina praviloma iz vrst zaposlenih članov SPS,
tajnika pa iz vrst upokojenih članov SPS
Člen 21
Predsednik UO predstavlja in zastopa SPS proti tretjim osebam.
Predsednik sklicuje in vodi sejo UO. UO se sestaja po potrebi na svojih sejah, najmanj pa štirikrat (4) na
leto. Predsednik mora sklicati sejo UO , če to zahteva 1/3 članov UO ali nadzorni odbor SPS.
Člen 22
UO odloča pravno veljavno , če je na seji navzočih več kot polovica članov tega organa..
Člen 23
UO SPS vodi delo SPS med zasedanji oz. sejami Skupščine SPS in je pristojen:











za redno in pravočasno opravljanje zadev iz pristojnosti SPS,
da pripravlja predlog finančnega načrta SPS,
da odloča o višini članarine za članstvo v SPS ter odloča o višini posmrtnine, ki pripada
upravičencu
da odloča o številu in višini nagrad strokovnim delavcem
da pripravlja osnutke in predloge aktov , ki jih sprejema Skupščina SPS,
da pripravlja predloge z spremembo in dopolnitev Pravil SPS,
da odloča in sprejema ukrepe potrebne za redno in nemoteno poslovanje SPS, s posebnim
obzirom na strokovne službe SPS,
da o svojem delu občasno, najmanj pa enkrat letno poroča ustanovitelju, t.j. DUT
da v primeru visoke inflacije določa višino mesečne zamudnine
rešuje prošnje in pritožbe članov SPS ter daje tolmačenja,
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da skrbi za ustrezno in učinkovito obveščanje članov in ostale javnosti o delu SPS ter njegovih
organov
Člen 24

Tajnik je neposredno odgovoren za poslovanje in delo strokovnih (administrativnih, finančnih ipd.) služb,
ki delujejo za potrebe SPS.
Člen 25
Skupščina SPS izvoli na svoji seji za mandatno obdobje štirih(4) let nadzorni odbor. Nadzorni odbor šteje
tri člane, ki na svoji prvi seji po izvolitvi izvolijo predsednika iz svojih vrst. Predlog za izvolitev članov
nadzornega odbora pripravi UO SPS ob sodelovanju DUT ter strokovne službe SPS.
Člen 26
Nadzorni odbor:






spremlja zakonitost poslovanja SPS in zakonitost delovanja strokovne službe,
opravlja občasne preglede finančnega poslovanja SPS,
predlaga upravnemu odboru odpravo ugotovljenih nepravilnosti,
opravlja druge zadeve s področja nadzora poslovanja, za katere ga pooblasti Skupščina SPS,
o svojem delu in ugotovitvah poroča na sejah upravnega odbora ter na sejah SPS.
Člen 27

Za opravljanje strokovnih opravil – administrativnih, blagajniških, evidenčnih, finančnih ipd. iz pristojnosti
SPS , delujejo v okviru SPS strokovne službe.
Strokovne službe imajo potrebno število pogodbenih delavcev, da se zagotovi redno in nemoteno delo
SPS, število teh delavcev , trajanje dela in višino honorarja določa UO SPS.
Člen 28
Pravice in dolžnosti delavcev v strokovni službi SPS se določijo s posebno pogodbo o delu, ki jo sklene
delavec ob nastopu dela z upravnim odborom SPS.
III. Prehodne in končne določbe
Člen 29
Zahtevki do SPS iz naslova posmrtnin, se uporabljajo z naslednjim dnem od sprejetja na Skupščini SPS
Člen 30
Če SPS preneha obstajati , se sredstva SPS, ki ostanejo po poravnavi njegovih obveznosti prenesejo na
člane SPS.
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Člen 31
Ta Pravila SPS je sprejela Skupščina SPS dne 23.03.2014 in se uporabljajo od dneva sprejema dalje.
V Trbovljah,dne 23.03.2014

Za SPS predsednik sklada
Tatjana Jevševar

Legenda:
 SPS – solidarnostna posmrtninska samopomoč
 DUT – Društvo upokojencev Trbovlje
 UO – upravni odbor SPS
 član – član SPS
 posmrtnina –izplačilo ob smrti člana SPS
 Upokojenec – član društva upokojencev Trbovlje, ki je prejemnik pokojnine
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